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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(1)
    Με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.3/26663/03−11−2014 απόφαση του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της 
Αικατερίνης Κωνσταντοπούλου του Χαράλαμπου, μό−
νιμης υπαλλήλου με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Διοικη−
τικού − Λογιστικού, η οποία υπηρετούσε σε οργανική 
θέση μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση, κατόπιν 
της από 27/10/2014 δεύτερης αίτησης παραίτησής της 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01/10/2014).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6086551042/30/10/2014.)

  Με εντολή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
    Με την με αριθ. 87944/Φ.5159/03−11−2014 απόφαση της 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού 
σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνεται 
δεκτή η από 16−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης από 

την υπηρεσία, της Χριστίνας Τούρτα του Πέτρου μόνιμης 
δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Δ΄ κατηγορίας ΔΕ του 
κλάδου Δακτυλογράφων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 1216610972/16−10−2014).

    Με την με αριθ. 87702/Φ.2078/03−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού 
σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνε−
ται δεκτή η από 10−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης 
από την υπηρεσία, της Σωτηρίας Εκιζίδου του Αλεξάν−
δρου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Β΄ κα−
τηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 1365529412/10−10−2014).

    Με την με αριθ. 88031/Φ.1791/03−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης  Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γί−
νεται δεκτή η από 14−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτη−
σης από την υπηρεσία, της Ιφιγένειας Ζερβοπούλου 
του Αντωνίου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθ−
μό Γ΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Ει−
ρηνοδικείου Αθηνών.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 1055976489/14−10−2014).

    Με την με αριθ. 87952/Φ.3469/03−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης  Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γί−
νεται δεκτή η από 23−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτη−
σης από την υπηρεσία, του Ιάκωβου Μωραϊτη του Σπυ−
ρίδωνος μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου, με βαθμό Γ΄ 
κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγε−
λίας Πρωτοδικών Πειραιά.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 4579788311/23−10−2014).
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    Με την με αριθ. 87798/Φ.748/03−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γί−
νεται δεκτή η από 09−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτη−
σης από την υπηρεσία, του Κωνσταντίνου Παπαζέκου 
του Βασιλείου μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου, με βαθμό 
Γ΄ κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 9366582711/31−10−2014).

    Με την με αριθ. 88030/Φ.2744/03−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού 
σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνεται 
δεκτή η από 16−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης από 
την υπηρεσία, της Σταυρούλας Παπαδοπούλου − Νακο−
πούλου του Φωτίου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με 
βαθμό Γ΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 7245110797/16−10−2014).

    Με την με αριθ. 87751 /Φ.3428/03−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γί−
νεται δεκτή η από 10−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτη−
σης από την υπηρεσία, του Στυλιανού Μανωλάκη του 
Βασιλείου μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου, με βαθμό Β΄ 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγε−
λίας Πρωτοδικών Κορίνθου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 4092271123/10−10−2014).

    Με την με αριθ. 87796/Φ.663/03−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνε−
ται δεκτή η από 10−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης 
από την υπηρεσία, της Ιωάννας Λάμπρου του Αθανασί−
ου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Γ΄ κατηγο−
ρίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας Πρω−
τοδικών Κορίνθου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 1008274124/10−10−2014).

    Με την με αριθ. 89172/Φ.1002/04−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γί−
νεται δεκτή η από 29−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτη−

σης από την υπηρεσία, της Ανδρονίκης Πυροβολικού 
του Νικολάου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό 
Γ΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Πρω−
τοδικείου Πειραιώς.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 7567515412/29−10−2014).

 ‘   Με την με αριθ. 89041/Φ.3944/04−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού 
σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνεται 
δεκτή η από 24−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης από 
την υπηρεσία, της Καρμέλας Ρούσσου συζ. Ματθαίου, 
το γένος Ισιδώρου Φρέρη, μόνιμης δικαστικής υπαλλή−
λου, με βαθμό Β΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμμα−
τέων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 4021702468/24−10−2014).

    Με την με αριθ. 88604/Φ.2024/04−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού 
σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνεται 
δεκτή η από 27−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης από 
την υπηρεσία, της Μαρίας Καφενούδη του Θεόδωρου 
μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Β΄ κατηγορίας 
ΠΕ του κλάδου Γραμματέων του Πρωτοδικείου Λάρισας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 7349391794/27−10−2014).

    Με την με αριθ. 87695/Φ.673/04−11−2014 απόφα−
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης  
Στρατηγικού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουρ−
γίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 
146 του Ν.2812/2000, γίνεται δεκτή η από 10−10−2014
αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρεσία, της Ελέ−
νης Λιάπη του Ευαγγέλου μόνιμης δικαστικής υπαλλή−
λου, με βαθμό Γ΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέ−
ων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 6213651891/10−10−2014).

      Με την με αριθ. 89173/Φ.1027/04−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης  Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνε−
ται δεκτή η από 29−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης 
από την υπηρεσία, της Χριστίνας Σκαπέρδα του Πύρρου 
μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Γ΄ κατηγορίας 
ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου:1171012361/29−10−2014).

      Με την με αριθ. 88664/Φ.349/04−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης  Στρατηγι−
κού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύ−
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νης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνε−
ται δεκτή η από 29−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης 
από την υπηρεσία, της Θεοδώρας Μπαλή συζ. Σπυρίδων, 
το γένος Γεωργίου Γκρίζη, μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, 
με βαθμό Γ΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μένων του Ελληνικού Δημοσίου: 3910911998/29−10−2014).

    Με την με αριθ. 88682/Φ.89/04−11−2014 απόφαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Στρατηγικού 
σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας Δικαιοσύνηςτου 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 140 και 146 του Ν.2812/2000, γίνεται δεκτή 
η από 29−10−2014 αίτηση άμεσης παραίτησης από την 
υπηρεσία, της Ειρήνης − Βασιλικής Χολέβα του Αντωνί−
ου, μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Γ΄ κατηγο−
ρίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Εφετείου Πειραιά.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτου−
μένων του Ελληνικού Δημοσίου: 5213212211/29−10−2014).

    Με τη με αριθ. 88994/04.11.2014 πράξη της Προϊσταμέ−
νης της Διεύθυνσης Δ31 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1γ του ν. 
4194/ 2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), διαπιστώνε−
ται η αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας 
της Πολυξένης ΠΑΜΠΟΥΡΤΖΗ του Γεωργίου, δικηγόρου 
Χίου, από 20.10.2014, ημερομηνία ορκωμοσίας της ως δι−
καστικής υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων, θέση 
ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα.

    Με τη με αριθ. 89102/04.11.2014 πράξη της Προϊστα−
μένης της Διεύθυνσης Δ31 του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1γ 
του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιό−
τητας της Αικατερίνης ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ του Ελευ−
θερίου, δικηγόρου Λάρισας, από 29.10.2014, ημερομηνία 
ορκωμοσίας της ως δικαστικής υπαλλήλου, κατηγορί−
ας ΠΕ Γραμματέων, θέση ασυμβίβαστη προς το δικη−
γορικό λειτούργημα.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

-
    Με την αριθ.66188/27.10.2014 πράξη της Προϊσταμένης 

της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 
Υποστήριξης, που εκδόθηκε σύμφωνα: α) με τις διατά−
ξεις των άρθρων 47, 58, 147,148 και 156 του Ν.3528/2007, 
β) με τη με αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/4727/19.2.2008 (ΦΕΚ 
315 Β') υπουργική απόφαση και γ) με το αριθμ.ΔΙ−
ΔΑΔ/Φ.53β/403/20953/10.10.2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η από 13.10.2014 
αίτηση ανάκλησης της παραίτησης δεν δύναται να γίνει 
αποδεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του ν.3528/2007, διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΩ−

ΓΡΑΦΑΚΗ του Αλέξανδρου, υπαλλήλου του κλάδου TE 
Πληροφορικής με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β1 της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λύεται η υπαλληλική 
σχέση αυτού από 01.08.2014, ημερομηνία κατά την οποία 
υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση παραίτησής του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2590191071/30.10.2014).

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Γ. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ − ΜΗΛΙΩΝΗ
F

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(3)

    6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ−
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την αριθ. 1479/04.11.2014 απόφαση των Διοικητών 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−
Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής η οποία εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν.3599/2007 ΦΕΚ176/Α΄/1.08.2007), τις διατάξεις του άρ−
θρου 54 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ287/31.12.2013 τεύχος Α΄), 
την υπ’ αρ. πρωτ. Υ10β/ Γ.Π.οικ. 19561/28.02.2014 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν της αρ.05/ 13.08.2014 
(Θέμα 14°) θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Γ.Ν. Κορίνθου και της αρ. 478/ 10.07.2014 
(Θέμα 1°) θετική Πράξη της Εφορείας του Νοσοκομείου 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», τις από 25/09/2014 και 22/07/2014 
έγγραφες βεβαιώσεις των Διοικητών του Γ.Ν. Κορίνθου 
και του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 
Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», αντίστοιχα, με τις οποί−
ες πιστοποιείται ότι η εν λόγω αμοιβαία μετάταξη δεν 
επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουρ−
γία των φορέων, μετατάσσεται αμοιβαία ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΟΓΚΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν. 
Κορίνθου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής 
με βαθμό ΣΤ΄, με τη μόνιμη υπάλληλο του Νοσοκομείου 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΥΓΓΡΟΣ» ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ−ΝΙΚΟΥ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ της ίδιας κατηγορίας και κλάδου με βαθμό 
Ε΄, μετά από αίτησή τους και χωρίς να προκαλείται επι−
πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Οι Διοικητές

 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
            ΑΤΤΙΚΗΣ         ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ−
              ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΚΙΑΣ

F
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

  Με την αριθ. 8628/3−11−2014 απόφαση της Αναπληρώ−
τριας Διοικήτριας του Π .Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση του Κοτζαβασιλείου Ευαγγέλου του 
Βασιλείου, μονίμου υπαλλήλου κατηγορίας και κλάδου 
TE Προσωπικού Καθαριότητας του Νοσοκομείου Δι−
δυμοτείχου από 31−10−2014 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, για λόγους συ−
νταξιοδότησης.
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(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμε−
νων Ελληνικού Δημοσίου: 6984109454/3−11−2014).

  Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΚΑΛΗ
F

            ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» − «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

  Με την υπ’ αριθ. 243/17−09−2014 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ−ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 70,73 και 74 του Ν. 3528/07, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
23/14−09−2012 θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετατάσσεται η μόνιμη 
υπάλληλος του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ΤΟΚΑΤΛΟ−
ΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Στεφάνου του κλάδου ΔΕ Χειρι−
στών Ιατρικών Συσκευών με βαθμό Δ΄ σε κενή οργανική 
θέση του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας−Ακτινολογίας του ιδί−
ου Νοσοκομείου με το βαθμό Δ΄ και το 1° Μ.Κ.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 4438/14−10−2014).

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

-
Με την υπ’ αριθ. 279/4−11−2014 πράξη του Αναπληρω−

τή Διοικητή του Νοσοκομείου Πτολεμαίδας του Γ.Ν 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» − «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
Ν. 3528/07 , λύεται αυτοδίκαια από 31−10−2014 η υπαλλη−
λική σχέση της ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Αντω−
νίου, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Πτολεμάίδας 

του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών με βαθμό Γ΄ και το 4° ΜΚ 
του βαθμού και της κατηγορίας της, κατόπιν υποβολής 
δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων του Ελληνικού Δημοσίου: 2957449059/3−11−2014).

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
F

      ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την 64/4−12−2013 (64°) απόφαση Προέδρου του
Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 76 του Ν. 3528/2007 και το υπ’ αριθμ. 
11°/08−08−2013 Απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετατάσσεται η Πέτσου Ευ−
φροσύνη του Ευαγγέλου, υπαλλήλου με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας 
και κλάδου ΥΕ Παιδοκόμων του Παραρτήματος Απο−
θεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
Θεσσαλονίκης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και 
κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Θεραπευτών − Παιδαγωγών με 
την ίδια εργασιακή σχέση .

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας: 5564/14−08−2014).

  Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
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